
Nukleáris műszerek 6. 
 
14. téma: Műszerek proporcionális számlálóval 
 
Az előző részben láttuk, hogy az ionizációs kamrával szerelt műszerek nem kimondottan a 
háttérsugárzás mérésére alkalmasak, a későbbiekben pedig ismertetni fogjuk a GM-
számlálócsövek hátrányos tulajdonságait. A szcintillációs detektoroknál szintén találunk olyan 
paramétereket, amelyek a terepi méréseket megnehezítik. A nagyérzékenységű félvezető 
detektorok pedig a magas áruk miatt szóba sem jöhetnek. Környezetvédelmi mérésekhez, 
ezek a feladatok nálunk az utóbbi húsz évben kaptak hangsúlyt, a legalkalmasabb detektor a 
fémfalú proporcionális számláló. Mivel Magyarországon a nagyobb cégek és hatóságok az 
osztrák Bitt Technology cég által gyártott, RS03/X típusjelzésű szondát alkalmazzák (Paksi 
Atomerőmű Zrt, Országos Meteorológiai Szolgálat, Katasztrófavédelem), ennek a felépítését 
ismertetjük. 
A cég az Ausztriát behálózó, 360 szondával felszerelt mérőhálót több mint negyven éve látja 
el számlálócsövekkel és az ezekkel felszerelt szondákkal. Jellemző adat, hogy míg a szonda 
elektronikája kb. ötévenként megújul, addig a csövek változatlan konstrukcióval több mint 
húsz éve hibátlanul üzemelnek . 
Az NPGD02 típusú számlálócső, amelyet a 21. képen mutatunk be, 60 mm átmérőjű, 200 mm 
hosszúságú, 0,5 mm falvastagságú sárgaréz katódhengerből és a lezáró véglapokból áll, 
amelyek közepén egy üvegátvezetőbe forrasztott vékony wolframszál az anód. A gáztöltés 
atmoszferikus nyomású argon és CO2 keveréke, amely élettartam szempontjából előnyösebb 
az ionkamránál említett argon-metán keveréknél [21]. A gázfeltöltést is szolgáló szívócső 
egyben a katódkivezetés. 
A cső működésének lényege a vékony anódszál környezetében létrejövő gázerősítés, 
amelynek mértéke egy adott gázkeverék, nyomás és anódszál átmérő mellett csak a 
tápfeszültségtől függ. A csövek alacsony jelszám (sugárszint) mellett impulzus-, magas 
dózisteljesítmény esetén áramüzemben dolgoznak. 
A működés megértéséhez érdemes áttekintenünk a csőben lejátszódó folyamatokat. A 
gamma-kölcsönhatás döntően a katódfalban játszódik le. Ennek valószínűsége függ a gamma-
kvantum energiájától, a fal vastagságától, rendszámától és sűrűségétől. Az utóbbi három 
paraméter konstans. A falban keletkezett elektronok különböző irányokban szóródnak, és az, 
hogy milyen valószínűséggel kerülnek be a gáztérbe, függ az elektron energiájától és a katód 
„szűrőzésétől”. A gáztérbe jutó elektronok először a katód közelében lévő alacsony 
térerősségű részen haladnak keresztül, itt részben rekombinálódnak, vagyis az alacsony 
sebességű elektronok a pozitív ionokkal találkozva semleges atomokká állnak össze, majd az 
anód közelében nagy térerősségű részbe jutnak, ahol olyan nagy sebességre gyorsulnak föl, 
hogy a gázatomokkal ütközve újabb elektronokat szakítanak azokról, így egy elektronlavina 
jön létre az anódszál közelében. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a lavinák egyedi jelenségek, a 
számlálócső munkaellenállásán azonos alakú impulzusok jelennek meg, amelyek 
megszámlálhatók. A csőre kapcsolt feszültséggel az impulzusok száma egy bizonyos érték 
fölött nem emelkedik, ezt hívjuk plató tartománynak. A csőnek a stabilitás érdekében ebben a 
tartományban kell működnie. A cső érzékenysége csak a katódcső méretétől (felületétől) függ, 
ez elméletileg a cső hosszának változtatásával tetszőlegesen beállítható. A jelszám a magadott 
hosszmérettel a természetes gamma háttér értékénél kb. 5 imp/s. 
Amennyiben a gamma- dózisteljesítmény elérte azt az értéket, ahol már a létrejövő lavinák 
„összeérnek”, a keletkezett impulzusokat már nem tudjuk szétválasztani, a cső 
impulzusüzemben „telítésbe megy”. A keletkezett töltésmennyiséget integrálva viszont áram 
üzemmódban a cső tovább dolgozik, így egy csővel 10 nSv/h értéktől 10 Sv/h értékig, 9 
nagyságrend dózisteljesítmény értéket átfogva tud mérni. Az ismertetést azért tartottam 
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fontosnak ennyire részletezni, hogy érzékeltessem, egy gamma-érzékeny számlálócsőben 
milyen bonyolult folyamatok játszódnak le, és milyen szigorúak a követelmények a 
környezetvédelmi műszerekkel szemben. Emellett a régebbi szakirodalomban proporcionális 
számlálócsövekről olyan sok téves információ jelent meg, hogy azokat kívántam eloszlatni 
[22].  
Az említett energiafüggést un. energiaszűrővel korrigálják, így elérhető hogy a szokásos 50 
keV és 1,2 MeV energiatartományban a detektor érzékenységének energiafüggése +/– 20%-
on belül tartható. A plató tartományban való működésnek köszönhető, hogy 
impulzusüzemben az érzékenység nem hőfokfüggő [23]. 
A számlálócső és a szonda elektronikája egy 3 mm falvastagságú alumíniumházban 
hermetikusan lezárva helyezkedik el. Az elektronika tartalmazza a nagyfeszültségű 
tápegységet, az impulzus és áramerősítőt, a mikrokontrollert, amely szonda működését vezérli 
és a soros vonali áramköröket, amelyek biztosítják a kommunikációt a szonda és a számítógép 
között. A szonda táplálásához 12 V, 0,2 A tápegység vagy akkumulátor szükséges. A 22. 
képen a szondát belülről, a számlálócsövet az energiaszűrővel, a 23.-on a lezárt 
alumíniumházat mutatjuk be. 
Mi a jelentősége az ilyen szondákkal felszerelt mérőhálónak? A természetes háttérsugárzás, 
mint láttuk, egy adott területen csak kismértékben ingadozik. Amennyiben a mérőháló által 
jelzett háttérértékek egy központba futnak be, a nukleáris balesetek korai jelzése megoldható 
(ezért nevezik ezt angolul Early Warning Systemnek). A Magyarországon kiépített rendszer 
szondái főleg Paks környékén, a határok mentén és radioaktív hulladékok temetőinél vannak 
elhelyezve. A gamma-háttér értékének megnövekedése csak figyelmeztetésre alkalmas, az 
esetleges baleset során a környezetet szennyező nuklidok meghatározására a későbbiekben 
ismertetendő automatikus mérőállomások (AMS) szolgálnak. 
Meg kell említenünk a proporcionális számlálócsövek spektroszkópiai felhasználását, 
amelynek az anyagvizsgálat terén fontos szerepe volt a félvezető detektorok elterjedése előtt. 
Korábban említettük az elemek karakterisztikus röntgensugárzását, amennyiben bármilyen 
külső gerjesztés hatására egy elektron egy belső elektronhéjról magasabb energiaállapotba 
kerül, a helyére egy szomszédos héjról egy elektron „beugrik”, mialatt az elemre jellemző 
karakterisztikus röntgensugárzást bocsát ki, a sugárzás intenzitása meg arányos az adott anyag 
mennyiségével. A röntgenenergiák mérése a roncsolásmentes anyagvizsgálat nélkülözhetetlen 
módszere, mert rendkívül kis anyagmennyiség elegendő a méréshez, ezért a 
szennyezőanyagok meghatározására is alkalmas. A mérés elrendezését a 24. képen láthatjuk. 
A vékony csillám, vagy műanyagablakkal (4) lezárt számlálócsövek 10 keV tartományban 
alkalmasak energiamérésre (5). A minta (1) által kibocsátott röntgen fotonok minimális 
veszteséggel jutnak át ezen az ablakon keresztül a gáztérbe, ott leadják energiájukat, 1000 és 
10000 közé eső gázerősítés szükséges ahhoz, hogy a számlálócső munkaellenálláson mérhető 
nagyságú impulzusok jelenjenek meg, amelyeket egy sokcsatornás analizátorral mérnek meg. 
Az anyag gerjesztését többnyire gamma sugárforrással (2) vagy röntgencsővel végzik. A 
sugárforrást el kell árnyékolni a detektortól (3). Az anyagvizsgálat ismertetett módszerét 
röntgenfluoreszcenciás analízisnek is nevezik [24]. 1970-ben a szovjet Lunohod holdjármű 
még proporcionális detektorral vizsgálta a hold felszínének anyagát, de később a szcintillációs 
detektorok, majd a hűtött szilícium félvezetők kiszorították ebből az alkalmazásból. A 
következő részben a harmadik fajtájú gázionizációs detektort és a GM-csöves műszereket 
ismertetjük. 
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21. kép: Proporcionális számlálócső     22. kép: RS03/X szonda belülről 
 

   
 
23. kép: RS03/X szonda (a szerző felvételei)    24. kép: A röntgen anyagvizsgálat [24] 
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